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Nr postępowania: ZP/PN/U/01/2020                             Załącznik nr 1 do siwz                                               

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wyjaśnienie pojęć: 

1. Ilekroć w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest mowa o: 

a) ratownictwie wodnym — rozumie się przez to prowadzenie działań ratowniczych, 

polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które 

uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia 

na obszarze wodnym, 

b) ratowniku wodnym — rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności 

z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne kwalifikacje 

przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w ustawie z 

dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2020 r. 

poz. 882 tj.) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego 

realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika, zatrudnioną lub pełniącą 

służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub 

będącą członkiem tego podmiotu, 

c) ustawie – rozumie się ustawę: 

 z dnia 18 sierpnia 2011r o bezpieczeństwie osób przebywający na obszarach 

wodnych (Dz. U. z 2020r. poz. 350 t.j ) wraz z obowiązującymi aktami 

wykonawczymi.  

 z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 

2020 poz. 882 t.j) Dz.U 2018 r. poz. 650; 1115 i 2130) dla lekarza 

systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących 

doskonalenie zawodowe lub ratownika 

 z dnia 13 maja 2016 r o przeciwdziałaniu zagrożeniom na tle seksualnym 

(Dz. U 2020 poz. 152) 
  

Przedmiot zamówienia: 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy 

przedlekarskiej w Zespołach Obiektów Sportowych (ZOS) należących do Ursynowskiego 

Centrum Sportu i Rekreacji (UCSiR). Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, zgodnie  

z ustawą bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni określonych w ust. 4. Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących przedmiotu zamówienia. Szczegóły dotyczące wykonania 

powyższego obowiązku zostały określone w rozdziale V siwz oraz w treści umowy. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia może być powierzona jedynie ratownikom wodnym 

posiadającym: 

a) ważne uprawnienie ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie z 

Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach 

wodnych oraz aktami wykonawczymi do tej, że ustawy. 

b) ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) umożliwiający 

wykonywanie czynności określonych art. 14 pkt. 1 – 9 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym ratownictwie Medycznym 

c) aktualne badanie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na 

stanowisku ratownika wodnego potwierdzone zaświadczeniem z poradni Medycyny 

pracy o zdolności do pracy na stanowisku ratownik wodny oraz której stan zdrowia 

pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z art. 13. ust 1 pkt 4 o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2020 poz. 882) 

d) aktualne badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych, 

e) przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż. 

f) przejdą pozytywną weryfikację (dokonaną przez uprawnionego pracownika UCSiR w 

oparciu o załącznik nr 2 do umowy) w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym ( Dz. U 2020 poz. 152)     
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4. Usługa, o której mowa w ust. 2, będzie świadczona zgodnie z poniższymi harmonogramami: 

 

a) Zespół Obiektów Sportowych „Koncertowa” ul. Koncertowa 4 

 

ZOS Koncertowa 2021 

dzień tygodnia godziny pracy 
ilość 

stanowisk 
ratowniczych 

styczeń - grudzień 

sobota 8,00 - 20,00 2 

niedziela 8,00 - 20,00 2 

poniedziałek - piątek 6,00 - 22,00 2 

Dni świąteczne: 

2021-01-06 8,00 - 20,00 2 

2021-04-03 08:00-14:00 2 

2021-05-02 8,00-20,00 2 

2021-05-03 8,00-20,00 2 

2021-05-23 8,00-20,00 2 

2021-11-11 8:00-20:00 2 

2021-12-24 8,00-14,00 2 

2021-12-26 12,00-20,00 2 

2021-12-31 6:30-14:00 2 

z wyłączeniem dni:     

01.01.2021; 04.04.2021; 05.04.2021;01.05.2021; 
03.06.2021; 01.11.2021; 25.12.2021;  oraz przerwy 

technologiczne (dni podlegające wyłączeniu oraz termin 
przerwy technologicznej w trackie trwania umowy mogą 

ulec zmianie) 
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b) Zespół Obiektów Sportowych „Aqua Relaks” ul. Pod Strzechą 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzień tygodnia 
godziny 

pracy 

ilość 

stanowisk 

ratowniczych 

sobota 8.00 - 21.00 4 

niedziela 8.00 - 21.00 4 

poniedziałek 8.00 - 15.00 1 

poniedziałek 14.30 - 22.00 1 

poniedziałek 14.30 - 22.15 1 

poniedziałek 14.30 - 21.00 1 

poniedziałek 17.00 - 21.00 1 

wtorek 8.00 - 15.30 1 

wtorek 14.30 - 22.15 1 

wtorek 14.30 - 22.00 1 

wtorek 14.30 - 21.00 1 

wtorek 17.00 - 21.00 1 

środa 6.00 – 14.30 1 

środa 6.30 – 14.00 1 

środa 17.00 - 21.00 2 

czwartek 6.00 – 14.00 1 

czwartek 6.30 - 14.30 1 

czwartek 6,30 - 15.00 1 

czwartek 17.00 – 21.00 2 

piątek 6.00 – 14.00 1 

piątek 6.30 - 14.00 2 

piątek 17.00 – 21.00 2 

   

Dni świąteczne 

06.01.2021 6.30 – 21.00 4 

03.04.2021 8.00 - 14.00 4 

05.04.2021 12.00 – 20.00 4 

01.05.2021 8.00-21.00 4 

03.05.2021 6.30-21.00 4 

15.08.2021 8.00 – 21.00 4 

11.11.2021 6.30 – 21.00 4 

24.12.2021 6.30 – 14.00 4 

26.12.2021 12.00 – 20.00 4 

31.12.2021 6.30 – 14.00 4 

z wyłączeniem dni 

01.01.2021; 04.04.2021; 03.06.2021; 01.11.2021; 

25.12.2021 (dni podlegające wyłączeniu w trakcie 

trwania umowy mogą ulec zmianie) 
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c) Zespół Obiektów Sportowych „Hirszfelda” ul. Hirszfelda 11 

ZOS Hirszfelda 2021 

dzień tygodnia godziny pracy 
ilość stanowisk 
ratowniczych 

styczeń - grudzień 

sobota 8,00 - 20,00 2 

niedziela 8,00 - 20,00 2 

poniedziałek  05:45-10:00 1 

poniedziałek - środa 17,00-22,00 1 

piątek 17,00-22,00 1 

Dni świąteczne 

2021-01-06 8,00 - 20,00 2 

2021-04-05 12:00-20:00 2 

2021-05-01 8,00-20,00 2 

2021-05-02 8,00-20,00 2 

2021-05-23 8,00-20,00 2 

2021-08-15 8:00-20:00 2 

2021-12-24 8,00-14,00 2 

2021-12-31 6:30-14:00 2 

z wyłączeniem dni: 

01.01.2021; 03.04.2021; 04.04.2021;03.05.2021; 03.06.2021; 
01.11.2021; 11.11.2021; 25.12.2021; 26.12.2021 oraz przerwy 
technologiczne 2 tygodnie 2021 (dni podlegające wyłączeniu 
oraz termin przerwy technologicznej w trackie trwania 
umowy mogą ulec zmianie)  

  

 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ww. harmonogramów.  

6. Przewidywana łączna ilość godzin ratowniczych w okresie realizacji zamówienia wynosi 

maksymalnie 31 438,00 godzin w tym: 

a) Pływalnia Koncertowa – 10 810,75 

b) Pływalnia Aqua Relaks – 13 176,00 

c) Pływalnia Hirszfelda – 3 574,75 

d) Godziny dodatkowe wynikające z konieczności zastępstw pracowników etatowych: 

3 876,50 

 

7. Przez jedną godzinę ratowniczą Zamawiający rozumie świadczenie usługi ratownictwa 

wodnego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej przez jedną osobę w ciągu jednej godziny 

(60 minut). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wskazana w ust. 6 ilość godzin jest 

jedynie ilością szacunkową i może ulec zmianie, w szczególności w przypadku przerwy  

w funkcjonowaniu pływalni spowodowanej m.in. wymaganiami technologicznymi, 

modernizacją, remontem lub awarią, a także zmianą godzin pracy. 

8. Zamawiający przeznacza 15 minut na procedurę: 
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a) otwarcia pływalni przez jednego ratownika dla Pływalni Koncertowa i Pływalni 

Hirszfelda a dla pływalni Aqua Relaks 30 minut, 

b) przekazania dyżuru w ciągu dnia pracy ratownikowi z drugiej zmiany, (jeśli 

zaistnieje taka potrzeba), 

c) zamknięcia pływalni przez jednego ratownika. 

Czas przeznaczony na powyższe procedury będzie wliczony w czas pracy ratowników. 

9. W przypadku pływalni Aqua Relaks oraz pływalni Hirszfelda, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wykorzystania dodatkowych godzin obsady ratowniczej, o których mowa w ust 6 

lit. d), przypadających poza harmonogramami, o których mowa w ust. 4 lit. b) i c). 

Wykonawca ma obowiązek w ciągu 24 godzin zapewnić obsadę ratowniczą w godzinach 

dodatkowych, o których mowa wyżej. 

 

10. Opis obiektów: 

1) Pływalnia Koncertowa 

a) niecka sportowa o wym. 25x12,5m, głęb. 1,0-1,6m (6 torów). 

 

2) Pływalnia Aqua Relaks: 

a) niecka sportowa o wym. 25x16m, głęb. 1,2-1,8m (6 torów), 

b) niecka rekreacyjna, kształt nieregularny F=45m², głęb. 0,9-1,1m, 

c) zjeżdżalnia z niecką hamowną, 

d) wanna Whirlpool dla 5 osób, 

e) sauna rzymska i fińska. 

 

3) Pływalnia Hirszfelda 

a) niecka sportowa o wym. 25x12,5m, głęb. 1,0-1,6m (6 torów), 

b) zjeżdżalnia z niecka hamowną, 

c) wanna Whirlpool dla 5 osób. 

 

11. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa przez cały okres trwania umowy osobom korzystającym  

z wyżej wymienionych pływalni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

b) przed rozpoczęciem pracy na pływalni zapoznanie ratowników i koordynatorów z 

obowiązującymi przepisami wewnętrznymi UCSiR, tj. z: procedurami, regulaminami, 

instrukcjami oraz zakresami;  wykaz obowiązujących przepisów wewnętrznych UCSiR 

stanowią załączniki 1.1, 1.2, 1.3; Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie 

trwania umowy do zmiany przepisów wewnętrznych, 

c) zapoznanie ratowników z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi UCSiR o których 

mowa w ust. 11 lit. b) i potwierdzenie tego faktu przez przekazanie kierownikom 

pływalni imiennych list zawierających oświadczenie: „Zapoznałem się i zostałem 

przeszkolony z regulaminami, instrukcjami i procedurami dotyczycącymi..... i 

zobowiązuję się do jej ścisłego przestrzegania”, Szkolenia dokonał ……w dniu: 

d) nadzór przez koordynatora nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów 

wewnętrznych UCSiR, o których mowa ust. 11 lit. b), 

 

e) zapewnienie ciągłości obsady stanowisk ratowniczych zgodnie z przedstawionym 

imiennym harmonogramem pracy ratowników wodnych Wykonawcy, 

f) umieszczenie w widocznym miejscu na płycie basenowej tablicy z informacją o nazwie 

firmy Wykonawcy pełniącej służbę ratowniczą na pływalni wraz z podaniem nr telefonu 

do osoby nadzorującej prace ratowników wodnych  



6 
 

g) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontrolę i nadzór prawidłowości realizacji 

przedmiotu zamówienia, która pełnić będzie rolę Koordynatora, Zamawiający wymaga, 

aby koordynator był obecny w danym obiekcie, co najmniej raz w tygodniu. Ponadto 

zaleca się, aby koordynator w danym obiekcie pełnił dyżur ratownika wodnego 

przynajmniej dwa razy w miesiącu podczas świadczenia usługi przez ratowników 

wodnych wykonawcy, pod warunkiem, że w tym samym czasie nie będzie pełnił funkcji 

koordynatora.    

h) wyposażenie ratowników wodnych w jednolity strój ratowniczy odpowiednio 

oznakowany(RATOWNIK, NAZWA LUB LOGO FIRMY), koszulki w kolorze czerwonym, 

spodenki sportowe w kolorze jednolitym wraz z odpowiednim obuwiem zgodnym  

z wymogami BHP, 

i) zapewnienie we własnym zakresie gwizdków oraz zestawów ochrony indywidualnej dla 

ratowników 

j) prowadzenie podstawowej dokumentacji i systemu raportowania, w tym dziennika 

pracy ratowników, książki punktu pierwszej pomocy oraz książki „Rejestr działań 

ratowniczych” wynikających z przepisów UCSiR oraz ustaw. 

k) przekazanie imiennego harmonogramu pracy ratowników na wszystkie dni następnego 

miesiąca, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem miesiąca, 

l) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji umowy oraz 

każdorazowo w przypadku zatrudniania nowych osób do realizacji umowy w czasie jej 

trwania, złożenia kopii dokumentów zgodnie z pkt. 3 ust. a – b opisu przedmiotu 

zamówienia 

m) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji umowy oraz 

każdorazowo w przypadku zatrudniania nowych osób przewidzianych do realizacji 

umowy w czasie jej trwania, złożenia oświadczenia, że ratownicy posiadają:  

 aktualne badanie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na 

stanowisku ratownika wodnego potwierdzone zaświadczeniem z poradni 

Medycyny pracy o zdolności pracy na stanowisku ratownik wodny oraz której stan 

zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z art. 13 

ust 4 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410), 

 aktualne badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych, 

 przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż. 

12. Do obowiązków ratowników należy w szczególności: 

 

a) przestrzeganie obowiązków określonych w art. 13 i 16 ustawy z dnia 18 sierpnia 

2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 350 t. jednolity) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi, 

b) przestrzeganie obowiązujących przepisów wewnętrznych UCSIR, o których mowa  

w ust. 11 lit. b). 

c) stawienie się na stanowisko świadczenia usług punktualnie i w stanie 

psychofizycznym umożliwiającym odpowiedzialne i rzetelne świadczenie usług. 

Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub 

narkotyków nie będą dopuszczone do świadczenia usług.    

 

13. Ratownicy uprawnieni są do: 

a) udzielania osobom kapiącym się instrukcji i pouczeń dotyczących obowiązujących 

regulaminów i rygorów sanitarnych, 
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b) wzywania służb interwencyjnych w przypadkach, gdy łamanie regulaminu  

i zachowanie klienta wskazuje na konieczność usunięcia go z pływalni, 

c) podejmowania samodzielnych decyzji w czasie prowadzenia akcji ratunkowej, m.in. 

sposobu i zakresu udzielania pierwszej pomocy, wezwania pogotowia, wydawania 

poleceń osobom przebywającym w pobliżu,  

d) zgłaszania wniosków usprawniających pracę na stanowisku ratownik 

14. Ratownicy odpowiedzialni są za: 

a) bezpieczeństwo osób przebywających na terenie hali basenowej, 

b) stan sprzętu ratowniczego i pomocniczego będącego na wyposażeniu pływalni, oraz 

za punkt medyczny, 

c) stan urządzeń i sprzętu sportowo- rekreacyjnego dopuszczonego do korzystania 

przez klientów, 

d) właściwe użytkowanie sprzętu i wyposażenia sportowo- rekreacyjnego przez osoby 

korzystające,  

e) nadzór nad powierzonym mieniem, materiałami i narzędziami pracy, 

f) używanie sprzętu należącego do UCSiR zgodnie z przeznaczeniem. 

 

15. Ratownikom zabrania się: 

 

a) opuszczania stanowiska pracy bez zgody przełożonych, 

b) wprowadzania na stanowiska ratownicze oraz do pomieszczeń ratowników osób 

nieupoważnionych, 

c) rozmów towarzyskich, 

d) korzystania w trakcie pełnienia dyżuru z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych podczas pełnienia dyżuru przez ratowników – z wyjątkiem 

sytuacji zagrożenia zdrowia, życia ludzkiego lub mienia,  

e) czytania książek, gazet, słuchania muzyki z przenośnych odtwarzaczy itp., 

f) prowadzenia nauki pływania i prowadzenia innych zajęć dydaktycznych  

w godzinach pełnienia służby ratowniczej a także po jej zakończeniu, 

g) aktywności rekreacyjnej (pływanie, zjeżdżanie, sauna itp.) w godzinach pracy, 

(poza godzinami zgodnie z obowiązującymi zasadami korzystania oraz zgodnie z 

cennikiem) 

h) podejmowania służbowych obowiązków w stroju niekompletnym i bez pełnego 

wyposażenia osobistego, 

i) wykonywania innych czynności zakłócających lub uniemożliwiających stałą 

obserwację powierzonego akwenu, 

j) podejmowania działalności gospodarczej w miejscu pracy przez ratowników 

realizujących umowę. 

 

 
 


